
REGULAMIN IV GMINNEGO DYKTANDA DLA DOROSŁYCH 
O PIÓRO WÓJTA GMINY KRASOCIN pn. „Pogromcy byków w bibliotece” 

 
 
 

§ 1. 
1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie z siedzibą:  
ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin, tel. 41 39 170 17 
2. Konkurs odbywa się w ramach Tygodnia Kultury Języka.  

§ 2. 
Celem Konkursu jest: 
1. Promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego. 
2. Rozbudzanie zainteresowania kulturą języka ojczystego. 
3. Rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania języka. 
4. Kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli. 
 

§ 3. 
Dyktando jest adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zamieszkujących w gminie 
Krasocin) oraz dorosłych mieszkańców gminy Krasocin. 
 

§ 4. 
1. Konkurs odbędzie się 16 marca 2018 roku (piątek) w budynku Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Krasocinie, ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin.  
2. Zgłaszający są zobowiązani do podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. 
3. Deklarację udziału w Konkursie można zgłosić telefonicznie do biblioteki ( tel.41‐39-170-
17); faxem, wysyłając na nr 41‐39-170-17 wypełniony druk zamieszczony na stronach 
internetowych GBP  (www.biblioteka-krasocin.pl)  lub przekazując osobiście lub wysyłając 
pocztą.  
4. Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić do 12 marca 2018 r. włącznie, do godz. 19:00. 
5. Udział w dyktandzie jest bezpłatny i oznacza przyjęcie niniejszego Regulaminu. 
 

§ 5. 
Laureaci poprzedniej edycji Dyktanda nie mogą brać udziału w edycji w następnym roku. 
 

§ 6. 
Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich 
przetwarzanie w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu - zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
§ 7. 

1. Podczas pisania dyktanda uczestnikom nie wolno porozumiewać się między sobą,                 
korzystać z pomocy i urządzeń elektronicznych. 
2. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać drukowanymi literami. 
3. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść  
piszącego. 

http://www.biblioteka-krasocin.pl/


4. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 
 

§ 8. 
1. Organizatorzy gwarantują pełną dyskrecję. 
2. Prace poszczególnych osób będą kodowane, przed wejściem każda osoba wylosuje kartkę 
z kodem. 
3. Tylko prace laureatów będą odkodowane (po sprawdzeniu zostaną wyczytane numery 
uczestników najlepszych prac). 
4. Uczestnicy będą mieli możliwość wglądu do swoich prac po podaniu swojego kodu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu. 
 

§ 9. 
1. Na podstawie wyników Konkursu jury ustala listę laureatów – I, II ,III miejsce i ewentualnie 
Wyróżnienia. 
2. O dacie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. 
 

§ 10. 
Kryteria oceniania dyktanda: 
1. Błędy ortograficzne I stopnia, tj.: 
¯ błędy w pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, h-ch, 
¯ błędy w pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy, 
¯ błędy w pisowni cząstki „-by” z czasownikami, 
¯ błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą. 
2. Błędy II stopnia, tj. pozostałe rodzaje błędów, m.in.: 
¯ w wyrazach z i-j, ą, ę, on, en, om, em, 
¯ w pisowni zakończeń czasowników czasu przeszłego, np. wziął, zaczęła, 
¯ w pisowni przyimków, wyrażeń przyimkowych, partykuł, 
¯ w pisowni „nie” z imiesłowami. 
3. Błędy interpunkcyjne. 
Wszystkie błędy będą przeliczane w następujący sposób: 
Dorośli/Gimnazjum - 1 bł. ort. podstawowy = 2 bł. ort. drugorzędne = 3 bł. int. 
 

 

§ 11. 

Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną 
wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie dyktanda decyzje o wykluczeniu podejmować 
będą członkowie Komisji Konkursowej. 

 

§ 12. 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do 
skrócenia, przedłużenia lub unieważnienia konkursu. 

 
 


